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Wie helpt Eric? Studiebeurzen helpen arme gezinnen. Foto: Jozef Caudron
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Een Chinese toekomst voor Rwanda?

Un avenir chinois pour le Rwanda ?

China is tegenwoordig hét voorbeeld van een succesvol ontwikkelingsland. India wordt ook wel genoemd, maar steeds in
een tweede positie. Heeft dit te maken met de geboortepolitiek van beide landen? De autoritaire aanpak in de Chinese
Volksrepubliek duldde geen tegenspraak. De Indiase democratie kende een nederlaag van de seculiere Congrespartij ten
voordele van de religieuze Hindoepartij BJP toen de Congrespartij de bevolkingsaangroei al te hard wilde aanpakken. Hoe
zit dit in Rwanda?

La Chine est actuellement « le » pays émergent par excellence.
L’Inde aussi se classe plutôt bien, mais arrive toujours en seconde position. Y a-t-il un lien avec la politique de natalité de
ces deux pays ? L’autoritarisme de la République populaire de
Chine ne tolérait pas la contradiction. En Inde, la démocratie a
subi une défaite lorsque le BJP, parti religieux hindou, a remporté les élections face au Parti de Congrès séculier dont la
politique de contrôle de la démographie semblait trop stricte.
Qu’en est-il au Rwanda ?

Het Rwandese parlement keurde vorig jaar een wet goed die
zegt dat koppels maar drie kinderen mogen hebben. Sancties
zijn voorlopig niet voorzien, maar wel een groots opgezette
voorlichtingscampagne. In buurtcentra, ziekenhuizen en scholen geven voorlichters uitleg bij de verschillende methoden
om het aantal kinderen in de hand te houden. De Rwandezen
kunnen er goedkoop anticonceptiva kopen: de pil, condooms
voor mannen en vrouwen en ook de klassieke ketting met
zwarte en witte parels om de menstruatiecyclus van de vrouw
bij te houden. Het geboortecijfer daalt dan ook met een soort
tussenkoers tussen het Chinese en Indiase model, dat geen
religieuze of andere weerstanden oproept.

L’an dernier, le Parlement rwandais a ratifié une loi limitant la
natalité à trois enfants par couple. Aucune sanction n’est actuellement prévue, mais une campagne à grande échelle est en
cours. Des séances d’information sont organisées dans les centres locaux, les hôpitaux et les écoles sur les différentes méthodes permettant de contrôler le nombre d’enfants. Les
Rwandais peuvent s’y procurer des contraceptifs à bon marché: pilule, préservatifs pour hommes et femmes ainsi que la
classique chaîne de perles noires et blanches permettant un
suivi du cycle menstruel. La natalité diminue dès lors dans des
proportions à mi-chemin entre les modèles chinois et indien,
sans générer de résistances religieuses ou autres.

Het aandeel vrouwen dat anticonceptiva gebruikt, is tussen
2005 en 2007 gestegen van 10 tot 27 procent. Het aantal geboorten is sinds 1992 volgens de officiële statistieken fors
gedaald. Ouders wilden vroeger zoveel mogelijk kinderen,
maar nu beginnen ze te beseffen dat ze niet meer dan drie
kinderen kunnen hebben, omdat de kosten voor onderwijs en
gezondheidszorg stijgen. Sommige ouders zien zelfs toe op de
gezinsplanning van hun kinderen.

De 2005 à 2007, le nombre de femmes recourant aux contraceptifs est passé de 10 à 27%. Selon les statistiques officielles,
le nombre de naissances a considérablement baissé depuis
1992. Dans le temps, les parents voulaient le plus d’enfants
possible. Aujourd’hui, ils se rendent compte qu’ils ne peuvent
pas avoir plus de trois enfants parce que les coûts liés à l’enseignement et la santé augmentent. Certains parents surveillent
même le planning familial de leurs enfants.

Ooit stond Rwanda voor het arme maar kroostrijke gelukkige
gezinsmodel. Die tijd is definitief afgesloten. Vastbesloten
wil Rwanda het Westers of Chinees gezinsmodel overnemen,
tot spijt van wie het benijdt. Overigens is het voor Rwanda
het Westers én Chinees model, zoals blijkt uit de buitenlandse
politiek.

Jadis, le Rwanda n’avait comme modèle de référence que des
familles pauvres et très nombreuses. Cette époque est révolue.
Le Rwanda veut résolument adopter le modèle familial occidental ou chinois, n’en déplaise aux détracteurs. En outre,
comme la politique étrangère le révèle, ces deux modèles sont
indissociables pour le Rwanda.

In België kregen wij nieuws over Rwanda te lezen in een
persbericht in verband met een vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel op 8 december 2010. De Brusselse
rechtbank stelt in een belangrijk tussenvonnis dat de beslissing op 7 april 1994 om de Belgische blauwhelmen terug te
trekken uit de Don Bosco school in Kigali een beslissing was
van België en niet van de Verenigde Naties. Na het uitbreken
van de genocide hadden zich een tweeduizendtal Rwandezen
in Kicukiro verscholen, waar ze door 92 Belgische blauwhelmen werden beschermd. Dat dachten zij toch, want zij werden
kort daarna aan hun lot overgelaten. Nabestaanden van de
slachtoffers dienden bij het Belgische gerecht daaromtrent
een klacht in en de rechter geeft hen gedeeltelijk gelijk. Ziehier wat het persbericht ons daarover meedeelt:

En Belgique, un communiqué de presse a parlé du Rwanda
dans le cadre d’un jugement rendu le 8 décembre 2010 par le
tribunal de première instance de Bruxelles. Dans un jugement
intermédiaire important, le tribunal bruxellois dit que la décision du 7 avril 1994 de retirer les Casques bleus belges de
l’Institut Don Bosco de Kigali émanait de Belgique, pas des
Nations unies. Après le début du génocide, quelque deux mille
Rwandais s’étaient réfugiés à Kicukiro, où ils étaient protégés
par 92 Casques bleus belges. C’est en tout cas ce qu’ils
croyaient, parce que peu après, ils ont été abandonnés à leur
sort. Les descendants des victimes ont dès lors porté plainte
devant la justice belge, qui leur a partiellement donné raison.
Voici ce que le communiqué de presse nous en dit :
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“De slachtoffers van de ETO-slachtpartij verheugen zich erover dat de beslissing hen voldoening geeft op verschillende
essentiële punten: (…) het erkent dat België het lot dat deze
mensen te wachten stond, wanneer ze in de steek zouden worden gelaten, niet kon ontkennen; het bevestigt een fundamenteel rechtsbeginsel dat van toepassing is op militairen in oorlogstijd: ze moeten weigeren om bevelen uit te voeren indien
deze ertoe leiden dat oorlogsmisdaden worden gepleegd; tenslotte aanvaardt het vonnis de vertoning van de film
“Shooting dogs” en kondigt aan dat de debatten zullen worden vervolgd. Wij verwijzen in dit verband naar de bespreking van de film samen met een prangende getuigenis in ons
nummer van het tweede trimester 2006, pagina’s 14-16.

« Les victimes du massacre de l’ETO estiment que ce jugement leur donne satisfaction sur plusieurs points importants :
(…) il reconnaît que la Belgique ne pouvait ignorer le sort
qu’elle réservait aux réfugiés en les abandonnant ; il réaffirme
un principe fondamental du droit qui s’applique aux militaires
en temps de guerre: ceux-ci doivent refuser d’exécuter des
ordres qui sont de nature à entraîner la commission de crimes
de guerre ; enfin, le jugement accepte la projection du film
«Shooting dogs» et il annonce que les débats vont se poursuivre après avoir entendu les parties s’exprimer à l’issue de cette
projection ». À cet égard, nous renvoyons au commentaire sur
le film ainsi qu’à un témoignage poignant publiés dans notre
numéro du 2e trimestre 2006, pages 14-16.

Met deze nieuwsbrief sluit de Vlaams-Rwandese Vereniging
Umubano een hoofdstuk af. Zoals u weet wordt de nieuwsbrief sinds 2008 niet langer gesteund door de overheid. Wij
hebben geprobeerd de nieuwsbrief verder in eigen beheer uit
te geven door de uitgave eerst te beperken tot drie en dit jaar
tot twee nummers, maar het aantal betaalde abonnementen
maakt het niet langer mogelijk de druk en de verzendingskosten te betalen. Wij schaffen dan ook het abonnementsgeld af
en meteen ook de verplichting de nieuwsbrief op vastgestelde
tijdstippen uit te geven. Uiteraard is een vrijwillige bijdrage
altijd welkom. Wij nemen echter geen enkele verplichting
meer op om het krantje op regelmatige basis te verspreiden.
Wellicht zullen wij dat nog doen als we belangrijk nieuws te
melden hebben of als we een van onze projecten willen voorstellen, maar dan op een volkomen vrijblijvende basis en eerder via onze website www.umubano.be dan via de post.

Par ce bulletin, l’association Umubano referme un chapitre.
Comme vous le savez, la diffusion du bulletin n’est plus soutenue par l’État depuis 2008. Nous avons tenté de poursuivre sa
publication à fonds propres, en commençant par limiter l’édition à trois numéros par an, puis deux numéros cette année. Le
nombre d’abonnements ne permet toutefois plus de couvrir les
frais d’impression et d’envoi. Nous supprimons donc la cotisation liée à l’abonnement et, ce faisant, notre obligation de publier le bulletin à dates fixes. Bien sûr, votre contribution est
toujours la bienvenue. Nous ne serons toutefois plus liés à
l’obligation d’éditer ce journal à intervalles réguliers. Il est
probable que nous continuerons à le faire pour communiquer
des informations importantes ou pour présenter nos projets,
mais sans devoir respecter un agenda préétabli. En outre, nous
privilégierons la communication via notre site
www.umubano.be plutôt que les envois postaux.

Voorts kunt u onze vereniging blijven steunen met een gift
voor een van onze projecten. Wij willen u er wel op wijzen
dat de kans bestaat dat de som voor het verkrijgen van een
fiscaal attest in 2011 verhoogd zal worden tot 40 euro op jaarbasis. Voorlopig is dat echter nog niet beslist. Als u onze
Rwandese partners nog een extra steun wil geven ter gelegenheid van de feesten vóór het einde van het oude jaar, kan dit
nu nog voor 30 euro met een fiscaal attest.

Vous pouvez continuer à soutenir notre association par des
dons pour nos différents projets. Nous attirons votre attention
sur le fait qu’il est probable que le montant annuel donnant
droit à une attestation fiscale en 2011 sera porté à 40 euros.
Pour l’instant, cette décision n’a pas encore été entérinée. Si
vous souhaitez encore apporter votre soutien à nos partenaires
rwandais à l’occasion des fêtes, vous pourrez encore obtenir
une attestation fiscale en versant 30 euros avant la fin de l’année.

Wij wensen aan al onze lezers alvast prettige feestdagen toe
en een zalig en gelukkig jaar 2011.
De redactie, afgesloten op 15 december 2010

Nous vous souhaitons d’ores et déjà
d’excellentes fêtes
et une très bonne
année 2011.
La rédaction, le 15
décembre 2010

WORD LID VAN UMUBANO
In overeenstemming met onze statuten, moet wie lid wenst
te worden van onze VZW een aanvraag richten tot het bestuur en jaarlijks lidgeld betalen.
U kunt lid worden door € 20 over te schrijven op de rekening nr. 068-2406576-33 met vermelding AANVRAAG LIDMAATSCHAP. Vul ook uw NAAM, VOORNAAM en ADRES in.
Vanaf een gift van € 100 wordt u erelid en dan wordt uw
naam toegevoegd aan de lijst van de ereleden op onze website: www.umubano.be
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ECONOMISCHE ANALYSE - ANALYSE ECONOMIQUE
Een Rwandese ‘renaissance’? Economische groei voor enkelen, armoede voor velen
door An Ansoms, Docent in ontwikkelingsstudies, Université Catholique de Louvain
Rwanda is een land met een bewogen verleden. Zijn
genocide in 1994, ondertussen vijftien jaar geleden,
staat in ons geheugen gegrift als één van de meest
wrede episodes van de twintigste eeuw. Het lijkt ondertussen heel wat beter te gaan met Rwanda. De
economische groei onmiddellijk na de oorlog was
spectaculair, en bleef op een behoorlijk niveau. En
ook de internationale gemeenschap engageerde zich
met belangrijke hulpfondsen. In tegenstelling tot
buurlanden Congo en Burundi kon – en kan - Rwanda rekenen op een uitgesproken financieel engagement van de internationale gemeenschap. Rwanda
stippelde een beleid uit voor de bestrijding van de
armoede, dat werd uitgevoerd tussen 2001 en 2006.
De Rwandese overheid werd door de internationale
gemeenschap hierom zeer geprezen. Sommigen gewagen zelfs van een ‘Rwandese renaissance’ om te
refereren naar dit ogenschijnlijk spectaculaire succesverhaal.
Maar er duiken ook barsten op in de façade. Het armoedeprobleem blijft bijvoorbeeld enorm, vooral op
het platteland. Tussen 2001 en 2006 daalde het percentage van de bevolking dat leeft onder de nationale armoedegrens van 1,22$ (PPP, 2006 prijzen) van
60,3% naar 56,8%. Maar omwille van een sterke bevolkingsgroei is het aantal mensen dat leeft onder
deze grens enorm toegenomen. Op het platteland
leefden in 2006 een half miljoen méér mensen in
armoede in vergelijking met 2001. De meerderheid
van de plattelandsbevolking moet overleven met
minder dan 1 hectare per familie. Bovendien is er
ook een zeer sterke ongelijkheid: in 2001 consumeerden de 20% rijksten evenveel als de rest van de
bevolking. Sindsdien is de ongelijkheid nog verder
toegenomen.
Hoe gaat het nu met de Rwandese boeren? De grote
meerderheid van Rwandezen leeft op het platteland.
Slagen ze erin om te overleven, elk jaar opnieuw
afhankelijk van wat er op hun velden groeit? Valt er
genoeg regen, of misschien net te veel? Boeren worden geconfronteerd met enorme risico’s en moeten
hun overlevingsstrategieën daarop afstemmen. Lukt
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het hen om hun land te behouden, of zijn ze verplicht om werk te zoeken bij anderen wanneer ze
zelf niet meer genoeg hebben om te overleven? En
hoe ziet de Rwandese overheid de uitdagingen
waarmee Rwanda geconfronteerd wordt in de
strijd tegen armoede? Hoe bekijkt ze haar eigen
rol in plattelandsontwikkeling via landbouw- en
landbeleid?
Om op deze vragen te antwoorden is het nuttig
een idee te hebben van de visie en de ambities van
de Rwandese elite. Het plattelandsbeleid is momenteel toegespitst op modernisering en professionalisering van de rurale sector, evenwel zonder
dat hierbij aandacht wordt besteed aan de rol die
kleinschalige boeren hierin moeten kunnen spelen.
Er zijn vele voorbeelden die illustreren hoe de
Rwandese overheid erin slaagt een kunstmatig
beeld van ‘ontwikkeling’ te creëren, terwijl armoede en ongelijkheid worden weggestopt. Zo is
er bijvoorbeeld de verplichting voor alle Rwandezen om schoenen te dragen. Ook binnen de landbouwsector worden boeren in toenemende mate
geconfronteerd met ingrijpende verplichtingen,
van bovenuit opgelegd. Zij moeten zich beperken
tot welbepaalde ‘productieve’ gewassen, en in bepaalde gevallen wordt het hen verboden om traditionele landbouwtechnieken (vb. multicropping)
toe te passen waarmee zij het risico van een slechte oogst zoveel mogelijk kunnen beperken. Dit
alles past binnen het streven naar een meer grootschalige en gemoderniseerde landbouweconomie.
De nieuwe landwet bepaalt dat landtransacties onder 1 hectare niet mogen, en geeft verregaande
beslissingsmacht aan de lokale autoriteiten om
boeren die hun land ‘niet productief’ gebruiken, te
straffen.
Als we de problematiek vanuit het standpunt van
de boeren zelf bekijken, ontdekken wij opportuniteiten en vaak inventieve overlevingsstrategieën
van boeren van verschillende socio-economische
categorieën, maar ook beperkingen en moeilijkheden waarmee de boeren worden geconfronteerd.

Als u in detail bekijkt welke impact het huidige ruraal
beleid van de Rwandese overheid heeft op de opportuniteiten en beperking van de verschillende types
boeren geeft dit een inzicht in de vele problematische
aspecten van het huidige plattelandsbeleid. Het blijkt
immers dat een groot deel van de bevolking niet kan
deelnemen aan de economische groei die gegenereerd
wordt in de landbouwsector. Integendeel, vaak worden ze zelfs slachtoffer van deze groei, die vooral de
onderhandelingspositie van sterkere grootschaligere
boeren versterkt.

Maar dit verhaal heeft politieke implicaties. De huidige politieke elite is sterk vervreemd van de plattelandsbevolking en is weinig geneigd om een breed
gedragen economische groei te steunen en te stimuleren. Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij
de internationale donoren die deze regering van financiële ademruimte voorzien. Het zal enkel via
externe druk zijn dat de Rwandese overheid overtuigd kan worden van het belang om naar de stemmen van onderuit te luisteren, de stem van de
Rwandese boeren.

Op basis van deze bevindingen lijkt een alternatief
plattelands- en armoedebeleid vertrekkende vanuit
twee invalshoeken aangewezen. Enerzijds is er een
onontgonnen potentieel bij kleinschalige boeren dat
zou geactiveerd moeten worden door een landbouwen landbeleid dat is afgestemd op kleinschalige boeren. Het beleid zou hen instrumenten kunnen aanreiken die hen in staat stellen risico’s te beperken (een
soort ‘vangnet’ via kleinschalige verzekeringen). Het
zou zich kunnen richten op maatregelen die de onderhandelingsmacht van kleinschalige boeren vergroot in
prijsonderhandelingen op regionale markten (via collectieven, maar in handen van kleinschalige boeren
zelf). Verder kan ook het ondernemend potentieel van
kleine boeren worden opgekrikt indien zij toegang
zouden
hebben
tot
kleinschalige
fondsen
(microkredieten écht afgestemd op kleinschalige activiteiten). Op die manier zouden kleinschalige boeren
zich kunnen wagen aan nieuwe inventieve maar meer
risicovolle strategieën. En zo zou een grote meerderheid van de plattelandsbevolking een rol kunnen spelen in het creëren van economische groei met brede
basis. Dit zal anderzijds de vraag stimuleren naar goederen en diensten binnen andere economische sectoren op lokaal niveau. Op die manier kan ook de plattelandsbevolking die niet (meer) actief is in de landbouweconomie – vaak door gebrek aan land – deelnemen aan het groeiverhaal. De capaciteiten van deze
mensen kunnen worden verhoogd door te investeren
in hun opleiding. En men moet te allen tijde vermijden dat deze loonarbeiders vast komen te zitten in een
armoedeval waar ze niet meer uitgeraken. Enkel een
breed gedragen economische groei kan vermijden dat
de frustratie en ontreddering van de vele Rwandese
plattelandsbewoners verder toeneemt.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
De toekomst is nu in de maak op het Rwandese “platteland”
Abahuje: een succesvolle coöperatie in het land van de “duizend heuvels”
Door: Gerdi AMPE, projectcoördinator VRV Umubano
1. Uitgangspunt van het project
Het project Abahuje-Umubano is aangevraagd en opgesteld geweest door de plaatselijke boeren en boerinnen uit het zuiden van Rwanda. Hun organisatie heet
“Abahuje” in het Kinyarwanda, wat betekent: “Zij die
zich verenigen voor hetzelfde doel”.
Op “de boerenbuiten” in Rwanda, leeft een meerderheid van de bevolking nog in armoede. De vooruitgang die in de hoofdstad Kigali in het oog springt, is
nog niet doorgedrongen in vele landelijke gebieden.
Verwonderlijk voor ons misschien, maar “dagelijkse
kost” voor de Afrikaanse boeren, zijn hun zorgen om te
overleven, om zelf genoeg eten te kunnen kweken, of
genoeg inkomen te hebben om voedsel te kunnen kopen.
De boerinnen die “Abahuje” oprichtten in het stadje
Ruhango, nu iets meer dan 10 jaar geleden, deden dit
om voormelde redenen. Ruhango is een “rode zone” in
de ex-provincie Gitarama, waar voedselonzekerheid
en onevenwichtige voeding voorkomt. In de streek zijn
er wel veel mogelijkheden: teelt van soja en zonnebloem bijvoorbeeld, twee gewassen die opgekocht en
verwerkt worden door Abahuje. Deze twee teelten behoren eveneens tot de prioriteiten van het district
Ruhango en van Rwanda. Dit project met Abahuje
past volledig binnen het kader van de PSTA (Plan
Stratégique de Transformation Agricole).
Abahuje, ondertussen een coöperatie geworden, heeft
zich gespecialiseerd in de verwerking van de sojaplant
tot tofoe, een vleesvervanger. Juist voor ze een partnerschap met onze Vlaams-Rwandese Vereniging
Umubano begonnen, was hun situatie als volgt:
Abahuje werkte op een ambachtelijke manier, met simpele potten, pannen, molentjes, waarvan sommige
begonnen te roesten… Ondanks de kennis en inzet
van het personeel, beantwoordde de hygiëne in het
gebouw onvoldoende aan wat van de moderne voedingssector verwacht mag worden. Abahuje kon maar
enkele dagen per week produceren omdat de clientèle
nog te beperkt is. Ook had de coöperatie te weinig eigen kapitaal.
Abahuje heeft aan Umubano gevraagd om samen oplossingen te zoeken voor deze problemen. Dit resulteerde uiteindelijk in het project Abahuje-Umubano, dat
ingediend werd bij de Belgische overheid (DGD Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking). Dankzij
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deze subsidies kunnen Abahuje en de 3 verwante boerencoöperaties hun activiteiten uitbreiden en verbeteren.
De hoop is, dat de landbouwfilière soja-zonnebloem een
heuse “business” zal worden in de streek van Ruhango
en ten goede zal komen aan heel de bevolking.

2. De behaalde resultaten tot nu toe
Momenteel zijn wij halverwege het project, dat zich over
twee jaar uitstrekt. Sommige resultaten werden voor de
helft behaald. Andere niet, door diverse omstandigheden
en tegenslagen.
Het project volgde tot nu toe een “participatieve aanpak”,
vanaf het ontwerp werd iedereen erbij betrokken. De
boeren krijgen opleiding door de landbouwdeskundige
van Abahuje in moderne landbouwmethodes en combinatieteelt soja-zonnebloem. Halfweg het project, zijn
reeds 30 (van de 50 voorziene) “modelboeren” opgeleid.
De meeste boeren geraken overtuigd door de veldjes
van hun buurman/buurvrouw te zien, die deze moderne
technieken toepast. Ingezaaid volgens de moderne technieken, moeten deze teelten tegen eind 2011 honderd
ha bereiken. Proefondervindelijk werd de beste variëteit
van de sojaplant geselecteerd en is dit zaaigoed uitgedeeld onder de boeren.
Het partnerschap met de 3 landbouwcoöperaties
ABIYUNZE-UATA-IMPAKOMU is verstevigd, dankzij
gezamenlijke opleidingen en de aankoopcontracten voor
50 ton soja door ABAHUJE.
De fabriek van Abahuje werd uitgebreid en gerenoveerd,
om te beantwoorden aan de normen van de RBS

(Rwanda Bureau of Standards). Nieuwe vloeren, betegeling van de muren, vernieuwde elektriciteit, afvalwaterafvoer…Voortaan is Abahuje niet meer “ambachtelijk”, maar
een moderne en hygiënische omgeving voor de voedselproductie.
Momenteel is de heer Luc Vanbleu van de machineconstructie firma CoEnCo ter plaatse voor de installatie van
hun nieuwe machines. Hierbij krijgt hij assistentie van
Rwandees personeel. De arbeidsters krijgen van hem opleiding in de bediening van de machines. Deze zijn in roestvrij staal, modern en toch niet al te ingewikkeld. Bijkomende informatie over de veiligheid (HACCP = Hazard Analysis
Critical Control Points) zal door Umubano worden geleverd.
In het geheel van het project zijn talrijke opleidingen voorzien, meestal voor het voltallige personeel van Abahuje.
Soms ook voor een selectie van leden uit de drie coöperaties van landbouwers waarmee Abahuje nauw samenwerkt.
Bedoeling is dat zij deze inzichten zullen verspreiden naar
hun basis toe.
Voor 35 deelnemers werden de thema’s « aids » en
« gender » interactief behandeld door een specialist ter
zake, de heer Aimable Ruzima, lid van Abahuje. De vorming « coöperatief bewustzijn « werd gevolgd door 30
deelnemers. Voor eind 2011 zullen 68 deelnemers van de
4 coöperaties hierin opgeleid zijn. Twintig privéhandelaars
zullen in 2011 opleiding krijgen om proefdemonstraties te
kunnen geven met tofoe, sojawafels en beignets… Zij behoren tot het zich uitbreidende net van verkooppunten voor
Abahuje, waar ook enkele grootwarenhuizen in Kigali deel
van uitmaken.
Op het vlak van milieu worden er in het project ook zware
inspanningen geleverd : de coöperaties hebben samen
drie boomkwekerijen aangelegd van 60.000 struiken en
fruitbomen. Hiervan werd 40% reeds aangeplant volgens
de hoogtelijnen, om erosie tegen te gaan. In 2011 zullen
nog eens 60.000 struiken en fruitbomen aangeplant worden. Deze fruitbomen zorgen tegelijkertijd voor een meer
gevarieerde voeding voor de boerengezinnen. De vier coöperaties hebben in juni en juli 2010 deelgenomen aan twee
nationale workshops over de klimaatveranderingen en met
de andere deelnemers van gedachten gewisseld over deze
bedreigende problematiek.
66 van de meest arme gezinnen hebben
een geit ontvangen in
het kader van dit project. Zij beschikken
nu over organische
mest, en zij leren hoe
die te gebruiken om
de
vruchtbaarheid
van hun grond te verbeteren. Het is de
bedoeling dat 200
arme gezinnen een

3. Conclusie
Halfweg het project Abahuje-Umubano, kunnen wij
vaststellen dat de partner er op vele vlakken is op
vooruit gegaan. Het zal zeker nodig blijven om in
2011 « een tandje bij te steken » om alle doelstellingen te behalen. Een aanslepend probleem is het
vinden van een geschikte verpakking voor tofoe.
Het overleg tussen Abahuje, Umubano en andere
partners is hierover bezig maar gezien de strenge
milieuwetgeving in Rwanda is dit geen sinecure.
Terwijl de koepel 11.11.11. zijn rol speelt opdat de
regeringen meer budget zouden voorzien voor de
landbouw, beantwoordt een project-NGO zoals
Umubano aan concrete noden. En dit dankzij de
samenwerking met onze Rwandese partners
Abahuje, Ardi, Duterimbere, Ingabo…
Dankzij dit concrete project, zullen de levensomstandigheden van zo’n 30.000 mensen in het zuiden van Rwanda verbeteren. De “toeleveranciers”
van voornamelijk soja aan Abahuje, zijn 4.797 boeren en onder hen bevinden zich 3.102 vrouwen.
In de toekomst zullen zij op eigen krachten verder
kunnen gaan. Daar zijn zij en wij NU mee bezig !
Wij danken de gemeenten Kapellen, Keerbergen,
Anzegem, de Provincies Oost- en West-Vlaanderen,
het Ministerie voor OntwikkelingssamenwerkingDGD voor hun steun.
Last but not least is uw steun ook broodnodig, zodat
Umubano over voldoende middelen kan beschikken
om in te brengen in deze levensnoodzakelijke projecten.

Aankoop van modern materiaal voor de modernisering van de
sojaverwerking. Foto’s van dit artikel: Abahuje.

geit krijgen.
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WAREGEM- GATSIBO: Reis naar Rwanda van 9 tot 30 oktober 2010
door Jozef Caudron
Na 8 uren vliegen, dalen we af naar Kigali. Het is 19.00 u en de
duisternis heeft al een uur haar intrede gedaan. De administratieve problemen waren vlug afgehandeld, dat duurt een uurtje,
en dan kan ik de vrienden begroeten, die me staan op te wachten: Jean-Marie en Xavérine, Athanase en Bertin, alle vier op
de luchthaven om me welkom te heten.
Na een eerste gesprek, vertrekken we naar het hotel “La Palisse” waar ik een nette kamer zal krijgen. Maar een kleine verrassing duikt op! Want 2 bussen met voetballiefhebbers hadden
in dit hotel alle kamers afgehuurd, de mijne inbegrepen. Zo,
dan maar iets anders zoeken. Geen nood, Jean-Marie en Xavérine bieden me onmiddellijk een kamer bij hen thuis aan. De
gastvrijheid is inderdaad geen ijdel woord in Rwanda.
Op zondag laat Jean-Marie me de stad ontdekken en kennis
maken met de verschillende stadsgedeelten.
We zijn dan ook samen naar de mis van 11u geweest op zijn
parochie. Tijdens de mis kon ik een groepsdoop meemaken.
Een twintigtal ouders kwamen met hun kindje in de armen om
het te laten dopen. Gans de gemeenschap leefde het evenement
mee. Er werd gezongen, gedanst zoals altijd in Afrika. De
vreugde straalde op ieder gezicht en dat gaf me een gelukkig
gevoel.

In 2009, zijn er bijkomende klaslokalen gebouwd in de lagere
school. Dit was broodnodig want nog veel lessen hadden
plaats in open lucht, onder een boom. En tijdens het regenseizoen, was onderwijs in zulke omstandigheden haast onmogelijk en héél onaangenaam.

Maandag, om 8.30 u is Célestin aan mijn deur om me te begeleiden tot in Ngarama. Na enkele boodschappen (geld wisselen,
een bezoek aan de ambassade, een gesprek op een plaatijzerfirma), vertrekken we naar Ngarama.
Ngarama, Gatsibo, 2 sectoren in het district Gatsibo, in het
noord-oosten van Rwanda. In vogelvlucht liggen die op ongeveer 70 km van Kigali, de hoofdstad. Maar op de grond, langs
de weg is de afstand veel groter. Er zijn immers “hindernissen”
te nemen, eerst rijden we langs een asfaltbaan van 120 km, en
dan is er nog een aardeweg te trotseren van ongeveer 30 km.
Dat betekent dat we ruim 3 à 4 uren reizen.
Ngarama, Gatsibo, 2 sectoren, ver van de drukte van de stad,
maar nauw verbonden met Waregem. Een jumelage die sedert
23 jaar stand houdt. Een jumelage waar de Waregemnaars dicht
bij betrokken zijn, maar het is een jumelage waarvan iedere
inwoner van Ngarama en Gatsibo op de hoogte is en er vaak
over praat.
Wat heeft Waregem immers al gepresteerd in al die jaren?
Iedere bewoner heeft hier weet van de bouw- en installatiewerken voor hun gemeenschap.

In 2010 werd de CFJ (Centre de Formation des Jeunes) opgericht met hulp van Waregem. Dit centrum is in feite een technische school waar jongeren een opleiding kunnen krijgen. Er
is inderdaad in Ngarama een groot gebrek aan technisch geschoolde krachten zoals loodgieters, metselaars, schrijnwerkers, enz. Deze school moet in principe van start gaan begin
2011 en zal technisch onderricht kunnen geven aan een veertigtal leerlingen.
De watertanks op de markt zijn zeer geapprecieerd. Men kan
ten minste water ophalen dicht bij de woning.

Hun kinderen kunnen school lopen in de gemetselde lagere
school van Ngarama. De inwoners kunnen water ophalen aan
één van de talrijke waterreservoirs met de hulp van Waregem
geplaatst. De gezondheid wordt verzorgd in een van de dispensaria. In de apotheek van Mimuli kan men medicatie halen
in geval van ziekte. Naast die belangrijke bouwwerken zorgde
Waregem ervoor dat men over internet beschikt op het sectorhuis van Ngarama.
Foto’s: Jozef Caudron.
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WIE Helpt Eric?
Kinderen opvoeden en onderhouden is geen gemakkelijke
taak in Ngarama. Dit is zelfs voor ons niet eenvoudig. Probeer je maar eens in te beelden wat het is voor een Rwandees
koppel of een weduwe die overleeft door wat gewassen te
kweken, vaak analfabeet en wonend in een huisje gemaakt uit
aardeblokken en bedekt met bananenbladeren. Geen eenvoudige opdracht. We willen daar iets aan doen des te meer daar
we verbroederd zijn met Gatsibo-Ngarama.
“WIE HELPT ERIC?” is de naam van een project om kinderen uit arme gezinnen uit Ngarama de kans te geven om naar
school te kunnen gaan. Hoe gaat het in zijn werk? Een familie
uit Waregem verbindt er zich toe een kind te helpen, bijvoorbeeld door iedere maand 10 euro te storten voor dat kind. Met
dat geld wordt het schooluniform, het schoolgeld, schoolgerief, eten enz betaald. Een comité in Waregem zorgt voor het
goede verloop van de actie en dat het geld goed toekomt in
Ngarama. Een comité in Ngarama is daarom belast met de
selectie van de noodlijdende kinderen en het overhandigen
van de steun in de noodlijdende gezinnen. Er wordt ook gevraagd dat de kinderen 1 à 2 maal per jaar een briefje schrijven naar hun familie in Waregem. Ook de familie in Waregem kan correspondentie voeren met haar petekind en krijgt
een foto.
Er zijn momenteel 41 families uit Waregem die een kind steunen op die manier. Tijdens mijn verblijf in Ngarama, heb ik
de gelegenheid gehad om 40 van de 41 kinderen te bezoeken.
Ze vinden het allemaal uitstekend dat ze door de hulp van een
Waregems gezin de kans krijgen om school te volgen. Ieder
gezin heeft me gevraagd om hun dank over te brengen naar de
Waregemse familie.
Er staan momenteel nog 5 kinderen op de wachtlijst. Ze hopen, zoals de 41 andere, een familie te vinden die hen wil
helpen want ze zouden ook graag naar school gaan. Deze
steun is fiscaal aftrekbaar.
Hebt U interesse? Contacteer dan een van de volgende personen:
• Christa Meersman Hekkenierstraat 22 8791 BeverenLeie Tel: 056/70 15 86 - christa.meersman@skynet.be
• Karel Platteau Hekkenierstraat 8 8791 Beveren-Leie Tel:
056/32 79 11 karelplatteau@hotmail.com
• Jozef Caudron Berkenlaan 38 8790 Waregem Tel: 056/71
49 74 jozefmcaudron@hotmail.com

Umuhozabera Olive (2de van links) gesteund door een familie uit Waregem

terrein kunnen bemachtigen, ook in de omgeving van de lagere
school. Ze zijn beginnen bouwen, de muren staan er, het dak is
er ook, maar momenteel liggen de werken stil omdat er geen
middelen zijn om het gebouw verder af te werken.
De associatie heeft nu ook een internetwinkel geopend om op
die manier aan middelen te geraken om het gebouw af te werken.

Sylvère Habinshuti wordt in centrum verzorgd door een Duits meisje dat
daar gedurende een jaar vrijwillig werkt als therapeute.

Association WIKWIHEBAMWANA
Deze associatie verzorgt kinderen, zowel thuis als in het home, die fysisch of mentaal gehandicapt zijn. Het initiatief is
uitgegaan van enkele moeders die zelf een gehandicapt kind
hebben en iets willen doen aan het probleem.
Deze associatie bestaat sedert 2006. Ze is begonnen in een
huurhuis dichtbij de markt. Dit huurhuis werd verleden jaar
terug opgeëist door de eigenaar. De associatie is dan verhuisd
naar een ander huurhuis in de nabijheid van de lagere school
van Ngarama. Maar dit huis is veel te klein om al deze kinderen met een beperking op een redelijke manier op te vangen
en de huurprijs is zeer hoog: 40.000 FRW (Franc Rwandais)
per maand. Vandaar dat de associatie uitgekeken heeft naar
een nieuw huis. Met de hulp van Nederland hebben ze een
9 | UMUBANO

Het nieuwe gebouw dat wacht op afwerking. Foto’s: Jozef Caudron

4 Duitse studenten
Ik heb de gelegenheid gehad om te spreken met 4 Duitse jongeren. Deze werken daar full-time gedurende een jaar en dit
als vrijwilliger, zonder bezoldiging. Wat doen ze? Franse en
Engelse les geven en ook wiskunde. Een meisje werkt als
therapeute in het centrum WIKWIHEBAMANA.
Prachtig werk van deze jonge lui!

En al doende leert men. Een project samen naar een goed einde brengen, helpt hen veel meer dan allerlei vormingen in
capaciteitsopbouw.
Samen met de Rwandese partner projecten realiseren is een
nobel doel voor alle Waregemnaars en dit bestaat uit concrete
hefbomen uitbouwen om uit de armoede weg te komen
(structurele bouwwerken, onderwijs en vorming, technologische middelen). Geen inhoudloze woorden, maar daden.
Want Waregem is een stad die er fier op mag zijn dat er een
behoorlijk deel van haar budget aan Noord-Zuidsamenwerking besteed wordt. Dan moet de verdeling van dat
bedrag ook verantwoord zijn en moeten de concrete projecten
het grootste deel daarvan toegeschoven krijgen. Of hoe verantwoord je die gelduitgaven anders tegenover onze partners die
in armoede leven ? JC

Zou een inspiratiebron kunnen zijn voor Waregem om ook
voor een jaar 1 of 2 leerkrachten te sturen naar het CFJ om er
een technische opleiding te geven. Die zouden zeer nuttig
werk kunnen doen waarvan uiteindelijk gans de bevolking
kan genieten.
De inwoners van Ngarama en Gatsibo kennen goed Waregem. Ah oui, “notre jumelage”. Ze zijn Waregem ook zeer
genegen en dankbaar voor de samenwerking. Ze weten dat de
Waregemnaars niet met loze beloften en retoriek afkomen
maar met degelijke projecten.
De jumelage is beter bekend en gediend door één realisatie
dan door 10 meetings over sensibilisatie.

NTAWIHA Donata werd ook gesteund door een Waregemse
familie. Foto’s: Jozef Caudron

BERICHT AAN DE LEZERS—AVIS AUX LECTEURS

U kunt de nieuwsbrief gratis ontvangen als u uw e-mailadres
opgeeft. Wij verbinden ons niet langer tot het sturen van een
tijdschrift op een vast tijdstip. Het abonnementsgeld wordt
dan ook afgeschaft. Uiteraard kunt u altijd een vrijblijvende
bijdrage storten op het nummer 068-2406576-33.
Redactiecomité:
Jeannick Vangansbeke, Lorrie Vandeginste,
Ward Claerbout en Jean-Pierre Roobrouck.
Foto’s: Umubano, tenzij anders vermeld.
Verantwoordelijke uitgever:
Jean-Pierre Roobrouck. E-mail:
Pierre.Roobrouck@telenet.be

Jean-

De inhoud van de gepubliceerde artikels geeft
niet noodzakelijk de opinie weer van de VlaamsRwandese Vereniging Umubano vzw-ngo. Les
articles n’engagent que leurs auteurs.

Klaslokaal gebouwd in 2009 met hulp van
Waregem.
Foto: Jozef Caudron
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KORTRIJK – BUTARO: AARDAPPELTEELT TE RUNABA, BUTARO
Doelstellingen van het project
Algemeen doel: de levensomstandigheden van de
Batwa-gemeenschappen in Runaba (Butaro) verbeteren. Bevolking verwant met de pygmeeën.

Financiering
Totale projectkost: 10.974 EUR
Bijdrage van de
organisatie (in
het Zuiden)
Steun stad Kortrijk:
Blijft te financieren

1.914 EUR

Specifieke doelstellingen:
1.800 EUR
• de landbouwinkomsten van de gezinnen van de
Batwa’s verbeteren
9.848 – 1.800 = 8048 EUR
• de integratie van de verkopers van landbouwin(aanvraag ingediend bij Provinputs/zaden … in de filière van de aardappelencie West-Vlaanderen)
teelt vergemakkelijken
• de gemeenschappen van de Batwa’s aanmoedi- Lokale verantwoordelijke uitvoering van het project:
gen tot zelfontwikkeling wat de basisbehoeften
Abbé André Ntungiyehe, Parochie Runaba, tel (250)
van het gezin betreft (ziekenfondsen, enz)
0788861887, BP 45 Ruhengeri
Projectomschrijving: te organiseren activi- E-mail : ntungandre@yahoo.fr
Verantwoordelijke aanvrager in België: VlaamsRwandese Vereniging Umubano vzw-ngo
teiten
Ter Beke, 2 –8570 Vichte. Tel 056 77 96 81. Alle
• De leveranciers van zaden identificeren door
steun is welkom op nr.: 068-2406576-33
voorkeur te geven aan geselecteerd pootgoed
van goede kwaliteit.
• Het moeras heraanleggen en klaarmaken door
een beroep te doen op technici en topografische
gegevens.
• Aardappelen poten nadat in 4 proefpercelen demonstraties worden gerealiseerd om als voorbeeld te dienen
• Technische inspecties in de velden uitvoeren en
ervoor zorgen dat alle betrokkenen bezocht worden.
• Zorgen voor de strijd tegen ziektes en predatoren
van de aardappel door onder meer gebruik te
maken van synthetische producten
• Bewaking organiseren om vernieling en diefstal
tegen te gaan
• Het beheer, de commercialisering en het bewaren van de oogst in goede banen leiden door 2
opslagplaatsen te organiseren voor doorvoer
naar de markt en partnerschappen afsluiten voor
de verkoop.
• Integratie van transversale thema’s zoals familieplanning, hygiëne en gezondheid, sanitatie enz.

Betrokkenheid van de lokale bevolking
4 verenigingen zijn bij het project betrokken: TWITEZIMBERE (mannen), ABISHYIZEHAMWE
(vrouwen), AMIZERO (jongeren) en TWIVANEMUBUKENE (zowel jongeren als mannen en vrouwen),
in totaal zo’n 93 personen.
De lokale bevolking is de onmiddellijke doelgroep en
mede-uitvoerder van het project aangezien de hierboven genoemde coöperaties van mannen, vrouwen
en jongeren bij het project betrokken zijn. Ook handelaars en boeren zullen betrokken zijn bij de verschillende fasen van het project.

Plaats van uitvoering van het project: in het Rugezi-moeras
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GESCHIEDENIS EN SAMENLEVING
HISTOIRE ET SOCIETE
Swahili is niet simpel, maar wel erg nuttig.
Duitse en Belgische taalpolitiek in Centraal-Afrika en hun erfenis
door Jeannick Vangansbeke
In de grote Unesco geschiedenis van Afrika
wordt erop gewezen dat in de Europese verovering van het continent Afrikanen zelf een eersterangsrol speelden (1). De geschiedenis van
het Lingala is daarom bijzonder nauw verbonden
met de ontstaansgeschiedenis van Congo als
staat. Als taal van de Force Publique was het de
taal van de Afrikanen zonder wie de Belgen
Congo nooit hadden ‘verenigd’. Bij hun veroveringsoorlogen hadden de Duitse militairen het
Duits als commandotaal gebruikt. Maar de ergernis bij de Duitse ambtenarij en militairen over
het blijvend gebruik van Pidgin Engels, ook door
Duitse handelaren in Duitse kolonies, was
enorm (2). Dat probleem werd bijzonder acuut
toen na 1905 de spanningen rond Afrika toenamen en na 1914 in Duitsland de verwachting
leefde na de oorlog een grote aaneengesloten
Centraal-Afrikaanse kolonie in handen te krijgen.
Het leidde tot een verwoede discussie in Duitsland, waar zelfs minister van kolonies Solf zich
mee bemoeide, welke taal er na de overwinning
gebruikt zou worden in het contact met de Afrikanen. Gezien het nationalisme van de antiDuitse Duala in Kameroen werd hun taal uitgesloten. Kort voor de oorlog kwamen de Duitsers
in conflict met de Duala over de uitbreidingsplannen voor de gelijknamige haven die de gronden
van de Duala bedreigden. Afgezanten van het
kustvolk dat de Duala waren die naar Berlijn afreisden voor het uitbreken van de oorlog, waren
daar als verraders terechtgesteld, wat verklaart
waarom de Geallieerden bij hen veel medewerking ondervonden (3).

(1) Uzoigwe, 40. De Franse historicus Liauzu ontwierp een kaart
met een overzicht van alle grote opstanden tegen de koloniale
machten. Daarvan betreffen er drie Belgisch Afrika: Loango 1896,
opstand van de Force Publique in 1897 en ‘Tutsi et Hutu, 19111917’ (Liauzu, 316-317). Het is zeer de vraag zo het hier voor de
jaren 1911-1917 wel opstanden betrof, en niet eerder een internationaal conflict.
(2) Orosz, 101 e.v.
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Gezien het bondgenootschap met het Ottomaanse
rijk, reden waarom de Duitsers ook nooit officieel de
slavernij in hun kolonies afschaften, kwam het Swahili meer in aanmerking. Alleen, schreef Emil Schwörer, de Duitse specialist terzake en voormalige officier, was het Swahili niet zo simpel als vele Duiters
dachten. Men dreigde zich belachelijk te maken tegenover de Afrikanen, gezien de complexiteit van de
taal een ontwikkelde psychologie suggereerde. Vandaar zijn voorstel een eenvoudig Kolonialdeutsch,
met een woordenschat van een 600 woorden te ontwikkelen, die het functioneren van de gekoloniseerden verzekerde zonder tot complicaties te leiden (4).
Inzake taalgebruik had de Eerste Wereldoorlog ook
blijvende gevolgen in het door de Belgen gekoloniseerde en in de oorlog veroverde deel van Afrika. In
1916 kreeg commandant Labeye veel waardering
voor de cursus Kiswahili die hij organiseerde en er
werd gouverneur-generaal Henry aanbevolen die ook
aan de ambtenaren voor Katanga en de Oostprovincie te geven (5). De militairen liepen hierin voor op de
ambtenarij gezien zij op het terrein sneller gedwongen waren zich aan te passen. In een nota van de
Force Publique uit 1920 aan het ministerie van kolonies wordt erop gewezen dat van oudsher in de
Oostprovincie het Swahili en niet het Lingala werd
gebruikt. Door de campagne in Oost-Afrika en veelvuldig contact met de bevolking daar, was het gebruik van Swahili nog verder toegenomen. De minister werd nu een tweeledige aanbeveling gedaan:
enerzijds de tweetaligheid van de Force Publique
erkennen, anderzijds via taalexamens de officieren
beter voorbereiden op hun taak (6). Daartoe dienden

(3) Yearwood toonde aan dat zij hiervoor door de Britten niet werden
beloond, Yearwood, 234. Norris, 7-14, voor de oorlogsjaren.
(4) Zie het artikel van John Lipski in http.personal.psu.edu/jml34/
monster.pfd geraadpleegd op 15 augustus 2010.
(5) Archief KMMA Tervuren Papieren Fuchs, 811.
(6) Archief Buitenlandse Zaken Brussel, AE – Force Publique
781-550.

handboeken grammatica en conversatie opgesteld, in 1920 bestonden er nog steeds geen. Soldaten die geen Bantoetalen spraken leerden Lingala en daarmee basta (7). De feitelijke tweetaligheid van de Force Publique zou voortduren tot aan
de Tweede Wereldoorlog (8).
Bambi Ceuppens had het over de blijvende bevoogding ten opzichte van migranten in Europa als
erfdeel van de kolonisatie (9). Ideeën als het Gastarbeiterdeutsch für Türken, waarnaar Lipski en
Orosz verwijzen, zijn daar het sprekende voorbeeld van. Maar Duitsland heeft nu eenmaal niet
de koloniale geschiedenis van de Belgen. Denk
van Jef Geeraerts wat je wil, en de auteur van deze bijdrage smààkt zijn eerlijkheid, maar het Lingala dat hij bezigde bij zijn bezoek in januari 2010
aan Congo zorgde voor een directe, vloeiende en
hartelijke communicatie. Erwin Mortier, die hem
vergezelde, benadert in zijn boek het land from
bottom up. Hij reisde samen met de VRT-ploeg en
de auteur van de Gangreenromans terug naar
Bumba en Yandongi, waar een halve eeuw geleden Jef Geeraerts het einde van het kolonialisme
beleefde. Het is vooral een prachtig boek over de
kolonisator en romancier geworden, zijn worsteling
met het stijve burgerlijke Vlaanderen van de jaren
vijftig en het contrast met het plattelandse Congo
uit die tijd. Daar heerste een andere stijfheid! Pallieter zou er zich thuis gevoeld hebben. Over de
actuele ontmoetingen die Mortier beschrijft, hangt
meer dan weemoed, het is een diepe berustende
droefenis, aan beide zijden. Ook voor Jef smaakt
de aap zuurder dan in zijn herinnering. Het besef
dat België niet veel meer te bieden heeft, is het
afscheid waarnaar de titel verwijst (10). Helaas
kent Erwin Mortier geen Lingala, dat we het moeten doen met Tom Lanoye en zijn begrijpelijke liefde (11) voor het Afrikaans, bevestigt wat Emil Schwörer al wist: Afrikaanse talen zijn niet simpel, en
dat slaat niet enkel op de grammatica…..

(7) Ndoma Ungina, 113 e.v.
(8) Lisolo na Bisu, 67. De gelijknamige tentoonstelling in het
Koninklijk Legermuseum van 22 juni tot 31 oktober 2010
beklemtoont dat al rond 1900 geen West-Afrikanen meer,
enkel nog Congolezen, werden gerekruteerd en al voor 1914
de diensttijd van vijf naar zeven jaar was opgetrokken.
(9) Congo, made in Flanders? Koloniale Vlaamse visies op
blank en zwart in Belgisch-Congo, Gent: Academiapress,
2003.
(10) Afscheid van Congo: met Jef Geeraerts terug naar de
evenaar, De Bezige Bij, 2010.
(11) Was hier maar de taal gans het volk, verzuchtte ooit Herman de Coninck.
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ERRATUM
In het nummer van december 2009 werd het lied “Geef
met het woord niet” verkeerd toegeschreven aan de auteur
Ben Ngabo. Het lied is van Masabo Nyangezi net zoals
het lied dat wij op de volgende pagina in dit nummer publiceren ook van deze auteur is. Met onze excuses voor
deze vergissing.

CULTUUR - CULTURE
MASABO NYANGEZI: Chanson - lied
Les cicatrices du temps

De littekens van de tijd

Au jardin des souvenirs
Fleurissaient mes rêves, ô souvenirs
Puis un jour de ma mémoire
surgit la guerre et puis plus rien
Souvenirs, ô cicatrices
Du temps passé, évanoui
Ah ah ya ya, perdu, perdu à tout jamais
Longue nuit dis-moi, je t'en
supplie ; Rappelle-moi ou plutôt non
ne dis rien : les souvenirs, mes souvenirs
me font trop mal au coeur
J'ai aimé et tant été aimé
Par les plus belles de chez nous
J'ai chanté l'amour et l'amitié
dans toutes les langues du monde entier:
Ti amo, I love you,
Je t'aime, oh oh oh
Oui, viens mon Amour!
J'ai connu des ciels de cristal
Sur les rivages du Kivu ;
J'ai au cœur un grand vertige
Quand je repense à ces temps-là
Laisse-moi te dire que même les rêves
m'ont trahi;
Et que quand je rêve,
Je sais que je rêve de rêver
Longue Nuit…
J'ai parcouru l'Europe,
l'Asie, l'Afrique les Amériques
Je ne me suis nulle part senti chez moi
Sauf chez ma mère: partout ailleurs c'était
fermé : Différence, Indifférence,
intolérance que faut-il faire :
les religions sont légion
Mais l'amour est mort
A Rome au Vatican je m 'y suis promené
Ça sentait trop l'humain par là aussi
L'Europe de vos rêves, elle n'existe guère
Des graffitis sur les murs disaient:
Rentrez donc chez vous!
Là-bas aux Amériques
Les visiteurs ne sont pas si bienvenus
Même au bout de la Terre Tout là-bas en Corée, au
Japon,
Aux pays du Soleil levant
Aux sources du jour et de la nuit
Là où naissent les légendes
Je n 'ai pas su m'attarder
Ailleurs on ne reste pas pour la nuit
Longue Nuit, ô Nuit de solitude
Peux-tu me dire
où va le Monde d'aujourd'hui
Longue Nuit, Nuit de désespérance
Laisse-moi surtout me souvenir de
demain. Laisse-moi surtout…

In de tuin van de herinneringen
Bloeiden mijn dromen, o herinneringen
Plots op een dag duikt uit mijn herinnering
de oorlog op, en dan helemaal niets meer
Herinneringen, o littekens
Van voorbije tijden, vervaagd;
Ah, ja ja, verloren, voor altijd verloren
Lange nacht, zeg me, ik smeek je:
Herinner mij, of liever neen, zeg niets:
De herinneringen, mijn herinneringen
Bezorgen me te veel hartzeer
Ik heb liefgehad en ben zo geliefd geweest
Door de mooisten van bij ons
Ik heb de liefde bezongen, en de vriendschap
in alle talen van de wereld
Van de hele wereld: ti amo,
I love you, je t'aime,
Kom, mijn lieveling!
Ik heb hemels van kristal gekend
Aan de oevers van de Kivu;
Mijn hart duizelt
Als ik aan die tijden terugdenk
Laat me je vertellen dat zelfs mijn dromen
me bedrogen hebben;
En als ik droom,
weet ik dat ik aan het dromen ben…
Lange nacht …
Ik heb Europa doorkruist
en ook Azië, Afrika en Amerika
Ik heb me nergens thuis gevoeld
Enkel bij mijn moeder:
Overal elders stootte ik op een muur:
Verschil, onverschilligheid,
onverdraagzaamheid. Wat moet je doen
Godsdiensten zijn legio; maar de liefde is dood
In Rome in het Vaticaan heb ik rondgewandeld
Het voelde daar ook veel te menselijk
Het Europa van je dromen bestaat nergens
Graffiti op de muren zeiden:
"ga toch terug naar huis!"
Daar ginds in Amerika
zijn bezoekers niet zo welkom
Zelfs aan het uiteinde van de wereld
Ginder ver in Korea, in Japan,
In de landen van de rijzende zon
Aan de bronnen van dag en nacht
Daar waar de legendes geboren worden
Heb ik niet kunnen stilstaan
Elders blijft men niet overnachten
Lange nacht, o eenzame nacht
Kan je me zeggen
waar deze wereld heengaat
Lange nacht, nacht van wanhoop
Laat me vooral de dag van morgen herinneren
Laat me vooral…

(Extrait d’Inkovu z'Ibihe/Les cicatrices du temps/ De littekens van de tijd). Voir le site Web: www.masabo.tk

(Uit Inkovu z'Ibihe/Les cicatrices du temps/ De littekens van
de tijd). Zie de website: www.masabo.tk
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PUBLICATIES - PUBLICATIONS
Petra Vervust, The Limits of Colonial Symbolic
Power. Ethnicization and Racialization in Rwanda
1890-1960, Universiteit Gent, 2010
Promotor: Prof. Dr. Eric Vanhaute, co-promotor:
Prof. Dr. Baz Lecocq.
Nederlandse vertaling: De grenzen van koloniale
symbolische macht. Etnicisering en racialisering in
Rwanda 1890-1960.
SAMENVATTING
De eerste Europeanen die voet zetten in Rwanda waren gefascineerd door de
. plaatselijke bevolking en
meer bepaald door de driedeling van deze bevolking
in wat ze volksstammen, maar ook etnische groepen,
rassen, enzovoort noemden. De manier waarop ze hen
fotografeerden en beschreven was een manifestatie
van koloniale symbolische macht in het vormgeven
van etniciteit en ras. Wanneer symbolische macht met
Pierre Bourdieu gedefinieerd wordt als de macht om
de realiteit vorm te geven door middel van taal en
visuele uitingen, kan de zogenaamde Hamitische hypothese beschouwd worden als de belangrijkste manifestatie van koloniale symbolische macht.
De Hamitische hypothese ging ervan uit dat alles wat
cultureel waardevol was in Afrika daar gekomen was
dankzij de zogenaamde Hamieten, een tak van het
Kaukasische, blanke of Europese ras. Deze superieure
Hamieten werden verondersteld vanuit het noordoosten inheemse Afrikaanse landbouwgemeenschappen
te hebben onderworpen. In Rwanda werden ‘de Tutsi’
gelijkgesteld met Hamieten die ‘de Hutu’ hadden onderworpen. Het is deze Hamitische hypothese die tot
in 1994 ten tijde van de genocide gebruikt werd als
ideologisch wapen. De vermoorde Tutsi lichamen
werden via de rivieren van het land zogezegd teruggestuurd naar Ethiopië, hun vermeende land van herkomst. Alleen al omwille van dit misdadig gebruik
van de Hamitische hypothese – die door koloniale
actoren geïntroduceerd werd en niet op historische
feiten gebaseerd is – kan en mag de koloniale erfenis
niet getrivialiseerd worden.
Maar het feit dat de introductie van de Hamitische
hypothese desastreuse gevolgen heeft gehad, betekent
nog niet dat koloniale actoren het monopolie hadden
over de uitoefening van symbolische macht: dit zou
hen tot meer eer strekken dan ze verdienen. Daarom
onderzoekt dit proefschrift de limieten of de grenzen
van koloniale symbolische macht. Een vollediger begrip van etniciteit en ras in de Rwandese geschiedenis
veronderstelt dat de symbolische macht van kolonia-

le structuren en actoren niet overschat wordt ten koste
van hun interactie met reeds bestaande lokale structuren en de agency van de zogenaamde gekoloniseerden.
De lokale actoren die aan bod komen in dit onderzoek
bestaan uit elites, sociale klimmers of zogenaamde
parvenus, een meerderheid van boeren en een minderheid van paria’s. De belangrijkste koloniale actoren
zijn reizigers, missionarissen, ambtenaren en een aantal geleerden. Hoewel ook aandacht wordt besteed aan
de onmiddellijke prekoloniale periode, is het eigenlijke tijdskader beperkt tot de koloniale periode. Deze
begint met een aantal ontdekkingsreizen in de jaren
1890 van voornamelijk Duitsers, die het zogenaamde
Nyiginya koninkrijk aantroffen, een gecentraliseerd en
uitbreidend koninkrijk. Het Duitse koloniale bewind
in wat vandaag Rwanda is, begon officieel in 1898 als
deel van ‘Ruanda-Urundi’, dat wil zeggen het huidige
Rwanda en Burundi samen en eindigde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarna volgde het Belgisch bewind
onder toezicht van de Volkenbond tot aan de onafhankelijkheid in 1962. Ruimtelijk wordt de regio behandeld die min of meer samenvalt met de huidige Rwandese staatsgrenzen. Rwanda bestond enerzijds uit een
centrale regio (Nduga), waar de dynastieke macht het
meest geconcentreerd was en anderzijds uit perifere
regio’s, waar deze staatsmacht in de vroeg koloniale
periode nog heel oppervlakkig was.

De concepten etniciteit en ras worden zoals vandaag
gebruikelijk in de sociale wetenschappen beschouwd als sociaal geconstrueerde groepsidentiteiten, waarvan de inhoud sterk fluctueert naargelang
de historische omstandigheden. Om te benadrukken
dat etniciteit en ras geen onveranderlijke essenties
zijn, maar veranderlijke constructies doorheen tijd
en ruimte, spreekt men vandaag over processen van
etnicisering en racialisering, een terminologie die dit
proefschrift graag heeft overgenomen. Ook andere
identiteiten die aan bod komen, zoals klasse en gender, worden opgevat als veranderlijke constructies die
respectievelijk draaien rond socio-economische verschillen en mannelijke en vrouwelijke identiteiten.
In de bestaande historiografie over Rwanda impliceert ‘etnicisering’ dat de politieke en sociale relevantie van etniciteit toenam onder het koloniale bewind. Waar het proces van etnicisering tot nog toe
voornamelijk belicht is als een ‘succesverhaal’, belicht dit proefschrift de keerzijde, daar waar het proces gefaald heeft of tenminste potentieel had om te
falen. Onder ‘racialisering’ verstaat men in de histoUMUBANO | 15

riografie dat de etnicisering gepaard ging met een
raciale ideologie. Maar – en hier wringt het schoentje – terwijl het begin van de etnicisering gesitueerd wordt in de prekoloniale periode, wordt het
begin van de racialisering later gesitueerd, meer
bepaald ten tijde van de komst van de eerste Europeanen. Ras werd tot nog toe in de Rwandese context voornamelijk beschouwd als een nieuw, door
de Europese kolonisatoren geïmporteerd idee. Bovendien werd het concept ras in tegenstelling tot
het concept etniciteit tot nog toe veeleer beschouwd als een louter gegeven dan als een historisch bepaald gegeven met een fluctuerende inhoud. Met andere woorden en in de terminologie
van Frederik Cooper en Rogers Brubaker, ras werd
tot nog toe weliswaar veelvuldig erkend als een
categorie van de praktijk, maar veel minder als een
categorie van analyse.
De hypothese die vooropgesteld werd in dit onderzoek luidt dat koloniale symbolische macht beperkt
was omwille van twee redenen: ten eerste was de
raciale ideologie waarmee het proces van etnicisering in Rwanda gepaard ging niet volledig nieuw.
Het bouwde voort op reeds bestaande elementen
die een proces van inculturatie mogelijk maakten.
Het begrip inculturatie werd ontleend aan Frank
Dikötter, die benadrukt dat inculturatie of actieve
toe-eigening meer omvat dan enkel een acculturatie
of assimilatie, wat een passievere rol voor de
‘ontvangende’ cultuur veronderstelt. Het tweede
aspect van de hypothese houdt in dat de relevantie

16 | UMUBANO

van etniciteit en ras in het koloniale beleid en in de koloniale politiek uiteraard hoog was, maar niet altijd overheersend vergeleken met de relevantie van andere identiteiten.
Omwille van hun sociaal geconstrueerde aard kunnen
etniciteit en processen van etnicisering onderzocht worden in hun relatie tot veranderende machtsverhoudingen.
Volgens John Comaroff moet etniciteit bestudeerd worden als een variabele die afhangt van historische constellaties van materiële, politieke en symbolische macht. In
dit proefschrift wordt etniciteit gelinkt aan deze drie
door Comaroff gesuggereerde vormen van macht. De
politieke machtsverhoudingen hebben vooral te maken
met het staatsvormingsproces en de materiële machtsverhoudingen met de introductie van een nieuw klassenbewustzijn dat gebaseerd was op een op Europese lijst geschoeide repressie, cultuur, onderwijs en tewerkstelling.
De symbolische machtsverhoudingen die centraal staan
in dit proefschrift zijn vooral gekenmerkt door de verschuiving van een op klasse naar een op ras gebaseerde
ideologie van etniciteit.
De bronnen waarop dit onderzoek gebaseerd is, werden
geproduceerd tijdens de koloniale periode door voornamelijk Europese reizigers, missionarissen, ambtenaren
en wetenschappers. Omdat het de bedoeling was om de
eventuele continuïteit tussen de prekoloniale en koloniale periode te achterhalen, werd het zwaartepunt van het
bronnenonderzoek op de vroeg koloniale periode gelegd.
Het ontdekken van de opvattingen van Rwandese actoren gebeurde op basis van een aantal bronnen, waarbij
vooral de geschriften van de Witte Pater Peter Schumacher een belangrijke rol hebben gespeeld.

L’AFRIQUE DES GRANDS LACS. Annuaire 2009-2010
sous la direction de S. Marysse, F. Reyntjens et S. Vandeginste, Centre d’étude de la Région des Grands Lacs d’Afrique, Anvers, Paris, L’Harmattan, 2010.
2010 est une année électorale au Rwanda et au Burundi. Le
Rwanda a l’habitude de la fraude électorale systématique et le
FPR domine un paysage politique fermé ; on devait donc s’attendre à un scrutin présidentiel réglé d’avance. La période préélectorale a toutefois été marquée par de fortes tensions : attentats à la grenade, émergence d’une opposition interne que le
régime tente de briser à tout prix, et surtout remous au sein de
l’armée, tels qu’attestés par le départ en exil ou l’arrestation de
plusieurs généraux. Au Burundi, alors que les partis semblaient avoir trouvé une voie consensuelle pour la gestion d’un
véritable marathon électoral, les tensions ont augmenté à l’approche des scrutins, le CNDD-FDD voulant renforcer sa position dominante au détriment des autres formations politiques.
En cette année 2010 également, la RDC a pu faire quelques
pas vers la reconstruction de l’Etat, mais le contrôle territorial
demeure fragile, comme le montrent l’insécurité persistante à
l’est, mais aussi les violences dans l’Equateur et les activités
meurtrières de la LRA au nord-est. La stabilité régionale reste
menacée par des mouvements transfrontaliers tant militaires
que relevant d’une économie criminelle.
En analysant des thèmes d’actualité dans les domaines politique, social et économique, cet Annuaire offre des clés pour
une lecture de l’évolution de la région des grands lacs en 2009
et au premier trimestre de 2010.
Stefaan Marysse est professeur. Filip Reyntjens est professeur
et président du Centre d’étude de la région des grands lacs
d’Afrique. Stef Vandeginste est chercheur postdoctoral. Ils
font partie de l’Institut de politique et de gestion du développement (10B) de l’Université d’Anvers.
Naast de politieke kroniek over Burundi en de kroniek over de
Democratische Republiek Congo, bevat dit jaarboek zoals
steeds een politieke kroniek over Rwanda van de hand van
Filip Reyntjens, evenals een onderzoek in verband met het
Mutsinziverslag
over de aanslag
van 6 april 1994
tegen het Presidentiële vliegtuig. In
de bijlagen wordt
bovendien
een
overzicht gegeven
over de instellingen
van
Burundi,
Rwanda en Kivu.

CATHERINE UKELO

,

Les prémices du génocide

Rwandais - Crise sociétale et baisse de la cohésion sociale, Collection « Racisme et eugénisme », Paris, L’Harmattan, 2010. ISBN : 978-2-296-13598-7, 26 €

Un génocide constitue l'aboutissement d'un lent processus qui s'inscrit au cœur d'une situation sociopolitico-économique particulièrement défavorable.
Reléguant au second plan le récit du génocide luimême, cet ouvrage vise à mettre en lumière le
contexte sociopolitique qui prévaut au Rwanda quatre
ans avant la tragédie de 1994. En 1990, la position du
chef de l'Etat rwandais, fortement incité à mettre un
terme au monopartisme au profit d'un partage plus
équitable du pouvoir, est des plus inconfortables. Par
ailleurs, le pays connaît une crise économique qui
déstabilise les citoyens et les rend d'autant plus critiques à l'égard du gouvernement. Le 1er octobre 1990,
le bras armé du Front patriotique rwandais (FPR)
lance sa première incursion sur le territoire rwandais.
Celle-ci et toutes celles qui vont suivre seront à l'origine de très importants déplacements de populations
à travers le pays : près d'un million de Rwandais se
retrouveront sur les routes au début de l'année 1993,
fuyant devant le FPR. A l'affût d'une cible vers laquelle détourner les griefs populaires s'exprimant à
l'encontre du gouvernement depuis bon nombre d'années, certains groupes d'influence pointent du doigt le
groupe social constitué par les Tutsi. Distillant la
crainte et la méfiance à leur égard, ils parviennent
ainsi à fragiliser le lien qui unissait les Hutu à leurs
concitoyens tutsi. C'est le début d'une « déliaison »
sociale qui, au final, favorisera le déclenchement du
génocide.
Catherine UKELO est née à Fribourg (Suisse) en 1968 :
elle est la fille d'un Soudanais et d'une Suissesse. Le présent ouvrage a
pour origine les
multiples questions
que s'est posées
l'auteur sur le
pourquoi de la
participation populaire à cette entreprise de destruction massive que
fut le génocide
rwandais. Ce travail de psychologie
politique constitue
sa thèse de doctorat qui a été soutenue en décembre
2009, à l'Université de Caen.
Couverture © Momar
Seck,
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INNOCENT BIRUKA, Sagesse rwandaise et culture de la paix. Préface de Maître Ttinga Frédéric PACERE, Collection « Etudes Africaines », Paris, L’Harmattan, 2010, ISBN: 978-2-296-12715-9. 35,50 €
Le message parémiologique, en tant que condensé et pièce à conviction
du génie des peuples, est, au Rwanda, chargé d'un immense potentiel de paix, susceptible de contribuer à nous sortir de l'impasse et, in fine, à ressouder la constellation nationale. Ces 500
proverbes sélectionnés, thématisés, expliqués et commentés dans
une approche transdisciplinaire, fournissent d'importants fondements endogènes pour une culture de la paix au Rwanda.
Guerre et paix sont, avant tout, une question de volonté. Il faudrait que les intellectuels se rassemblent et se mobilisent contre
toutes les formes d'instrumentalisation des différences et des malheurs. Cet appel à la paix des Pères interpelle aussi l'État et la nation.
La pire des guerres n'est pas la guerre des étoiles, c'est la guerre des
esprits. Les autorités publiques et les acteurs sociaux devraient investir et s'investir davantage dans l'art de la paix qui, difficile et polymorphe, ne saurait se dispenser de la capitalisation du message ancestral de paix.
Le docteur Innocent BIRUKA, né à Butare au Rwanda en 1964, est
professeur de droit et de géopolitique. Ayant mené des recherches et fait des publications en matière de protection préventive et curative de l'être humain dans les conflits armés, il
s'est intéressé, entre autres, aux fondements endogènes pour une
culture de la paix en Afrique.
Deze rijke verzameling van 500 Rwandese spreekwoorden wil
een bijdrage leveren tot de verdraagzaamheid van de Rwandezen onder elkaar. Een vredebevorderend initiatief!

Een niet te missen publicatie waaraan ons
voormalige medewerker Bert Delepierre heeft
meegewerkt. Het is een prachtboek waarin 242
soorten orchideeën gepresenteerd zijn met beschrijving, foto en/of tekening.
INFO
UITNODIGING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VRV UMUBANO VZW-NGO
26 maart 2011 om 9.30 UUR, zaal De Roose, De
Biest, Smedenstraat nr. 4 WAREGEM
NOTEER DE DATUM NU REEDS IN UW
AGENDA
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Le 19 novembre 2010 a eu lieu à
Bruxelles la présentation à Bruxelles d’un livre sur le Rwanda de M.
Gian Alberto Tomini, intitulé « Cette
aube sur le lac Kivu ». Traduit de
l’Italien.
Tous les bénéfices des ventes sont
destinés au Centre Janjanjgiro au
Lac Muhazi, qui porte le nom de M.
Tomini. Sur le site vous pourrez
également suivre l'évolution du
centre.
Voir:
www.cetteaubesurlelackivu.com
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